
Uchwala Nr 4100/111/172/2010 

z dnia 14 grudnia 2010 roku 

III Skladu Orzekaj~cego Regionainej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opill II 0 przedlozonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwaly 
budzetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem materialami 
informacyjnymi. 

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pain. 
zm.) III Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a I a 
co nastetpuje: 

§1. 

Wydaje siet pozytywn~ opiniet 0 przedlozonym przez Burmistrza Toszka projekcie 
uchwaly budzetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi. 

§ 2. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjetcia. 

U zasadnienie: 

III Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonal analizy 
przedlozonego przez Burmistrza Toszka projektu uchwaly budzetowej na 2011 rok wraz 
z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi. 

Projekt uchwaly budzetowej na 2011 rok opracowany zostal w formie projektu 
przyszlej uchwaly Rady Miejskiej, na podstawie przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240 z pain. zm.). 

Sklad Orzekajqcy ustalil, co nastetpuje: 
podstawowe wielkosci budzetowe: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody 
zaplanowano w ustawowej szczeg61owosci z odpowiednim wyodretbnieniem m.in. 
zadan zleconych i powierzonych do realizacji w 2011 roku, 
przedlozony projekt jest zr6wnowazony a zr6dla sfinansowania deficytu zostaly 
prawidlowo okreslone, 
spelniony zostal wym6g wynikajqcy z art. 242 ust. 1 ustawy 0 finansach 
publicznych, 
projekt jest kompletny, gdyz poza budzetem obejmuje r6wniez zalqcznik 
obejmujqcy zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji, oraz wyodretbnia 
srodki Funduszu Soleckiego zgoclnie z wczesniejszym postanowieniem Rady. 



Sklad Orzekajqcy zwraca uwagy, ze upowaznienie okreSlone w pkcie 16 ppkt 4 tresci 
uchwaly, zgodnie z art. 228 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych moze zawierac uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej a nie 
uchwala budzetowa. 

Przedlozone do projektu uchwaly budzetowej uzasadnienie oraz material infonnacyjny 
o sytuacji finansowej Gminy w ocenie Skladu Orzekajqcego nie budzqzastrzezen. 

Biorqc pod uwagy powyzsze ustalenia, Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji. 

PRZKWODNICZi\CA 
III Sklardu Orzekaj~~ego 

r~k 
Od nlnJeJszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doryczenia. 


